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Stuvsta IF:s ordförande har ordet 

Hej alla medlemmar i Stuvsta IF! 

En intensiv och fin fotbolls-vår över går nu i vacker försommar. I Stuvsta IF och på Stuvsta IP är det som 

vanligt full verksamhet. Den nya idrottshallen har börjat byggas och den nya femmannaplanen börjar ta form 

samt planeringen av att lägga nytt konstgräs på vår elvamannaplan. Stora delar av vår IP är därmed avstängt. 

Madde och Bosse har flyttat till och trivs i Comfort-huset lite längre upp på Djupåsvägen. De vill gärna ha 

besök!  

Årsmötet har valt en ny styrelse som ger arbetet mycket ny kraft och energi. Styrelsearbetet organiseras om 

en del med ännu tydligare ansvarsområden och ökat ansvar för varje person. Några av de frågor vi arbetar 

med nu är att anställa en sportchef, önskemål till kommunen om att lägga konstgräs på Snättringe IP och att 

genomföra medarbetar- och lönesamtal för de anställda på kansliet. Vi planerar sommarens fotbollsskola, 

höstens ledarkonferens och vinterns Stuvsta Indoor. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Stuvsta P02 

Inter för en väl genomförd Stuvsta Outdoor i år igen!  

Många lag har varit på träningsläger och har nu sommarens läger och cuper att se fram emot. Föreningens 

P03 och F03 har efter avslutad domarkurs dömt alla femmannamatcher och gör det med bravur. Under våren 

har vi också dragit igång OneTeamForAll igen i ett mycket bra samarbete med Sörskogens IF och Huddinge IF. 

Stuvsta samarbetar också i allt större utsträckning med övriga fyra fotbollsföreningar i kommunen i aktuella 

frågor samt med övriga föreningar i länet som valts ut som Dunross-föreningar. Mer om det i nästa 

nyhetsbrev. I slutet av sommaren tar jag med mig representanter för Stuvstas ungdomsråd till Stockholms 

fotbollsförbund och berättar för andra föreningar hur givande och bra det är när unga spelare är med och 

bestämmer om verksamheten.  

I Stuvsta IF:s sportkommitté har man arbetat med våra sportsliga värderingar och riktlinjer för att se varje 

individ, ha kvalitet i det sportsliga och för att våra ledare ska har möjlighet att arbeta på ett enhetligt sätt. 

Dessa finns att läsa på vår hemsida och de kommer att presenteras på höstens ledarkonferens.  

Jag är stolt och glad över att leda en förening med så många engagerade, duktiga spelare och ledare. Med det 

vill jag önska er alla en riktigt fin sommar! 

 Johanna 

 

  

mailto:kansli@stuvstaif.se
http://www.sportnik.com/group/171


 

 
Stuvsta IF – så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så bra som möjligt 

Kontakt: kansli@stuvstaif.se  Hemsida: klicka här 

 

 

1Team4All för ensamkommande flyktingungdomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotbollen för ensamkommande flyktingungdomar som Stuvsta IF startade upp hösten 2015 är 
återigen igång, nu i samarbete med Sörskogens IF och Huddinge IF. 

Stuvsta IF, Sörskogens IF och Huddinge IF fortsätter sedan några veckor tillbaka med fotboll för nyanlända i 

laget One Team for All! Föreningarna arbetar tillsammans för att skapa en så bra verksamhet som möjligt. 

Laget tränar tre gånger i veckan på Stuvsta IP och Sörskogens IP. Träningarna är gratis och mycket populära, i 

snitt deltar ca 30 spelare per tillfälle. Verksamheten leds och planeras av en huvudansvarig tränare som 

assisteras av ledare från både Stuvsta, Sörskogen och Huddinge.  

Vår ambition är att kunna driva verksamheten i ett längre perspektiv för att kunna integrera och dela stor 

fotbollsglädje!  

Stort tack till Stadium för stöd och bra bollar! Vill ni vara med och bidra behövs fler fotbollsskor i strl 39 och 

uppåt, benskydd och strumpor. Lämnas till Bosse på kansliet. 

 

Sportchef till Stuvsta IF 

På årsmötet beslutades att vi ska förstärka vår verksamhet med en sportchef och rekrytering pågår just nu. 

Det här är en resurs som ska vara sportsligt ansvarig och arbeta på en operativ nivå med föreningens barn- 

och ungdomsverksamhet. Sportchefen kommer att synas mycket ute på träningar och matcher och vara ett 

stöd för våra ledare samt arbeta i Sportkommittén i Stuvsta IF, en kommitté som förvaltar och vidareutvecklar 

föreningens sportsliga riktlinjer och är en länk mellan fotbollsverksamheten och styrelsen i sportsliga frågor.  

Stuvsta IF:s sportsliga riktlinjer finns på vår hemsida, klicka här.  
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Stiftelsen Dunross sponsrar Stuvsta IF   

Med stolthet kan vi berätta att stiftelsen Dunross från och med år 2016 har valt att sponsra och stödja vår 

verksamhet i Stuvsta IF. Dunross ser oss som en av de föreningar i Stockholm som arbetar enligt de 

värderingar som de kräver.  

Dunross värderingar och stödkriterier 

Stiftelsen beviljar endast anslag inom vissa avgränsade områden och Stiftelsen lägger vikt vid följande 

värderingar: 

 Ingen form av så kallad toppning ska ske i knattelag samt lag upp till och med tolv år. Med toppning avses i detta fall 
att ge barn förtur till match- och cupspel baserat på kompetens. Deltagande i matcher och cuper ska i denna ålder 
baseras på träningsflit och utifrån grundtanken att alla ska vara med.  

 I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och kompetens ske förutsatt att alla bedöms utifrån samma 
grund och aldrig döms bort på förhand.  

 Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika och ge dem förutsättningar och möjlighet att utvecklas 
utifrån den egna kompetensen.  

 Ledare i Föreningen ska uppträda som föredöme och ge ungdomarna en positiv utbildning.  

 Föräldrar med barn i Föreningen ska uppträda som föredöme i samband med träning och match.  

 Spelare i Föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.  

 Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism. 

 Föreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.  

 Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom Föreningens lag.  

 Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för Föreningens ledare. 

 

 

Byggandet av sporthallen på Stuvsta IP pågår 

Den 31 mars fick HUGE bygglov och som ni alla säkert har sett så är bygget igång på Stuvsta IP och enligt 

uppgifter fortskrider det enligt plan.  

Enligt tidplanen ska vi få flytta in i juli 2017 då ny 5-mannaplan och ny 11-mannaplan också ska vara klara.  

För en tid sedan skedde inbrott och brand i den lilla cafeterian på Visättra IP som vi hade inrett som tillfällig 

cafeteria. Det pågår en del diskussioner mellan kommunen och sporthallen avseende cafeteria men troligtvis 

kommer inget att byggas där. Detta innebär dock en fördel för våra lag som gärna får bemanna sina matcher 

med en egen liten servering och tjäna in pengar till lagkassan istället!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Från kansliet och styrelsen 

önskar vi er alla en riktigt 

härlig fotbollssommar! 
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